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كالم في السياسة

ـويل

هكذا يحضر التمديد مليشال سليمان

املشكلة والحل معًا .بل يبدو من الوهم
االعتقاد بأن تضييقها على حزب الله
في لبنان منفصل عن حملتها الضارية
ع��ل��ى ن���ظ���ام ال��رئ��ي��س ب���ش���ار األس�����د في
سوريا إلسقاطه .كالهما ّ
مكمل لآلخر

من أجل أن يتهاويا معًا.
يعكس ت ّ��ي��ار املستقبل ب��ح��رارة ونبرة
عالية املوقف السعودي الذاهب بعيدًا
ف���ي م���ح���اص���رة ح����زب ال���ل���ه وم��ص��ال��ح��ه
وم��ط��اردت��ه ف��ي دول الخليج م��ن خالل
اإلج������راءات امل��ت��ت��ال��ي��ة ملجلس ال��ت��ع��اون
ال��خ��ل��ي��ج��ي ،ع��ب��ر رف����ض م��ش��ارك��ت��ه في
حكومة سالم .يقرن ّ
التيار تشبثه هذا
ب���ال���دور امل��ت��ع��اظ��م ل��ل��ح��زب ف���ي ال��ح��رب
السورية.
ف���ي امل���ق���اب���ل ،ل���م ي��ب��د ح����زب ال���ل���ه أدن���ى
اه����ت����م����ام ب����ه����ذا ال������رف������ض ،ون����ظ����ر ال����ى
دعمه نظام األس��د على أن��ه استحقاق
م��ص��ي��ري ي��رت��ب��ط بمستقبله ووج���وده
ف���ي ص��ل��ب امل��ع��ادل��ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة ،دون��م��ا
االل�����ت�����ف�����ات ب�����ال�����ض�����رورة إل�������ى امل���س���أل���ة
الحكومية .ليست عنده سوى تفصيل
ث����ان����وي وه���ام���ش���ي ف����ي ن������زاع إق��ل��ي��م��ي
يختلط البعد العقيدي وال��دي��ن��ي فيه
بالبعد السياسي .بذلك يرفض حزب
ال��ل��ه االن��س��ح��اب م��ن س���وري���ا ،ويكتفي
ب�لام��ب��االة ظ��اه��رة ع��ب��ر إب�ل�اغ األط���راف
املعنيني ،وأخصهم رئيس الجمهورية
والرئيس املكلف بأن ال حكومة جديدة
ً
ل��ي��س ط��رف��ًا أص��ي�لا ف��ي��ه��ا ،وال حكومة
ّ
جديدة تتجاهل سالحه أو تجرده من
شرعيته ،وال حكومة ج��دي��دة ال تضع
نصاب التعطيل بني يديه.
 4ـــ تتباين اآلراء داخل ّ
تيار املستقبل،
وإل��ى ح��د ب�ين أرك���ان ق��وى  14آذار ،من
ض���م���ن م���وق���ف ع�����ام م���وح���د ب��ي�ن ق��ائ��ل
ب��ف��ت��ح ب���اب ال���ح���وار م���ع ح���زب ال��ل��ه في
سبيل الوصول الى تفاهمات ضرورية
لتأليف الحكومة ،وق��ائ��ل متحفظ عن
هذا الحوار خشية أن يبدو بأنه ّ
يشرع
انخراطه في الحرب السورية ويعززه
لبناني ،وقد يفسر املوقف على
بغطاء
ّ
تغاض سني على األقل.
أنه
ٍ
وإذ يعتقد أص��ح��اب الحجة األول���ى أن
«تفاهمات األع����داء» ت��ول��د على طاولة
ال����ح����وار وال���ت���ف���اوض امل���ب���اش���ر أو غير
املباشر على غرار تسوية الطائف بني
األعداء اللبنانيني عام  ،1989و«تفاهم
ّ
العدوين حزب
نيسان» عام  1996بني
ال��ل��ه وإس���رائ���ي���ل ،وات���ف���اق ّال���دوح���ة ع��ام
 2008ب�ين ال��ع ّ
��دوي��ن ال��س��ن��ي والشيعي
ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ،ي�لاح��ظ أص���ح���اب الحجة
الثانية أن املوافقة على انضمام حزب
الله الى حكومة سالم ،كالجلوس معه
ال�����ى ط����اول����ة ح������وار وط����ن����ي ،أق������رب ال���ى
التسليم بدوره في سوريا والتشجيع
ع���ل���ي���ه ،م�����ا ي���ح���م���ل ه������ذا ال����ف����ري����ق ع��ل��ى
اإلص������رار ع��ل��ى إب���ق���اء خ��ي��وط االت��ص��ال
والتواصل مقطوعة معه الى أن يعود
ً
من سوريا أوال.

بقي باب القصر
مقفال أمام اإلسالم
ً
غير الرسمي إلى أن
بادر الرئيس سليمان
إلى فتحه

ه���ذا امل��ل��ف ط��غ��ى ع��ل��ى م��ض��م��ون ال��ل��ق��اء.
ّ
هز رئيس الجمهورية رأسه موافقًاّ .
رد
ّ
ّ
بأنه يعلم بذلك ،لكن الدولة معطلة .دون
عددًا من املالحظات ّ
ثم ُع ِّرج بعدها على
مسألة التفجيرات والتعويضات .هكذا
اس��ت��غ��رق ال��ل��ق��اء ق��راب��ة  ٢٥دق�� ّي��ق��ة .خرج
ب��ع��ده��ا ال���وف���د ال��س��ل��ف��ي م��م��ت��ن��ًا .خ��ط��وة
أول���ى وض��ع��ه��ا أع��ض��اء ال��وف��د ف��ي إط��ار
خ��دم��ة للصالح ال��ع��ام .ورأوا ف��ي اللقاء
ّ
ّ
مشرعًا
سابقة ،إذ إن «ب��اب القصر كان ّ
أم������ام اإلس���ل ّ���ام ال���رس���م���ي امل���ت���م���ث���ل ب����دار
ً
اإلف���ت���اء ،ل��ك��ن��ه ب��ق��ي م��ق��ف�لا أم���ام اإلس�ل�ام
غ���ي���ر ال���رس���م���ي إل�����ى أن ب������ادر ال��رئ��ي��س
سليمان إلى فتحه».
ّ
وت�����ج�����در اإلش������������ارة إل�������ى أن ع���������ددًا م��ن
املشايخ ال���واردة أسماؤهم على الئحة
ال���ض���ي���وف ت��غ ّ��ي��ب��وا ع���ن ال����زي����ارة ،ف��ك��ان
غيابهم ألسباب مرضية كالشيخ حسن
قاطرجي ،وآخرون غابوا بداعي السفر.
ّ
وبذلك جاء الوفد سلفيًا صافيًا ،تألف
من ثمانية مشايخ سلفيني.

ّ
عليه رئيس الجمهورية .تكلم سليمان
ّ
على الفترة املمتدة منذ توليه الرئاسة،
ً
وصوال إلى انعكاس الربيع العربي على
ُلبنان .لم يخض في أحداث نهر البارد.
أت���ي على ذك��ره��ا بسرعة .وه��ك��ذا بقيت
ال��خ�لاف��ات ج��ان��ب��ًا .ت���ط ّ���رق ب��ع��ده��ا إم���ام
ّ
طرابلس ضحية
مسجد التقوى إلى أن
ّ
اإلع����ل���ام ال�������ذي ي��ص��ف��ه��ا ب����أن����ه����ا م����أوى
لإلرهابيني .وت��ح ّ��دث عن معاناتها ،ثم
خاض في قضية املوقوفني اإلسالميني.
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جان عزيز
دخلنا فعليًا زم��ن االستحقاق الرئاسي .وأخطر ما فيه
أن هناك جديًا قوى أساسية كثيرة ،تسوق منذ اآلن بأن
خيار التمديد مليشال سليمان سيكون األوف���ر حظوظًا
واألقل شرورًا .وهذه هي األسباب:
ي��ق��ول��ون ان نهاية ال��والي��ة ال��رئ��اس��ي��ة ف��ي  25أي���ار املقبل،
م��ح��ك��وم��ة ب���أم���ر م���ن ث�ل�اث���ة .إم����ا ان��ت��خ��اب رئ���ي���س ج��دي��د،
الحالي .ويتابعون:
وإم��ا ال��ف��راغ ،وإم��ا التمديد للرئيس
ّ
فلندرس الفرضيات ال��ث�لاث منهجيًا ولنفند احتماالت
كل منها.
ً
أوال ،أن يكون لبنان متجهًا نحو انتخاب رئيس جديد
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة .ك��ث��ي��رة ه���ي ال���ع���وام���ل امل���ؤث���رة ف���ي ت��رج��ي��ح
احتمال كهذا .وأكثر منها تلك التي ترجح في هذه الحال
ً
اسم مرشح على آخر .فضال عن لعبة التعطيل الدستوري
التي أوجدتها امل��ادة  49وق��درة الفيتو املتبادل ،في ظل
ّ
ً
أوض�����اع داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة ت��خ��ط��ت ال��ف��وض��ى ،وص���وال
إلى نوع من انعدام الجاذبية السياسية ،أو حتى العدم.
لكن رغ��م كل تلك «املجهوالت» ،أو بسببها ،يمكن القول
ان ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ج��دي��د للجمهورية سيكون خاضعًا
ً
للمعادلة الثالثية التالية :أوال ،أن تكون موازين القوى
حاسمة لصالح فريق األكثرية الحكومية املستقيلة ،وفي
ً
هذه الحال يكون املرشح األوف��ر حظًا ميشال عون مثال،
أو أي اسم آخر يختاره هذا الفريق من ّ
مكوناته .ثانيًا ،أن
تكون موازين القوى حاسمة ،لكن بالعكس ،أي لصالح
ال��ت��ح��ال��ف ال���ح���ري���ري .وف����ي ال��ح��ال��ة ه����ذه ي��ك��ون ال��رئ��ي��س
غطاس خوري أو فارس سعيد أو بطرس حرب أو حتى
سمير جعجع .وث��ال��ث��ًا ،أن ت��ك��ون امل��وازي��ن م��ت��س��اوي��ة ،أو
متقاربة بال حسم ،ما يقتضي التسوية وت��ك��رار تجربة
«ال��رئ��ي��س ال��ت��واف��ق��ي» .وف���ي ه���ذه ال��ح��ال��ة ال��ث��ال��ث��ة تظهر
أسماء منها جان قهوجي أو جان عبيد أو رياض سالمه،
الذي للمناسبة بدأ الركض في املاراتون الرئاسي انطالقًا
من زينة شارع الحمرا قبل ايام.
ه��ن��ا ي��ت��وق��ف امل��راه��ن��ون ع��ل��ى ال��ت��م��دي��د ال��س��ل��ي��م��ان��ي عند
كالم كثير ومعروف ،عن املوازين والتطورات واألح��داث
وبوتني وأوباما والنظام العاملي الجديد ...ليخلصوا إلى
أن األشهر القليلة الفاصلة عن استحقاقنا الرئاسي ،لن
تكون كافية إط�لاق��ًا لتظهير غالب ومغلوب ف��ي الحرب
ال���س���وري���ة امل����ج����اورة .وب��ال��ت��ال��ي ل���ن ت��س��م��ح ب����أي اخ��ت�لال
ح��اس��م ف��ي امل��وازي��ن اللبنانية ال��داخ��ل��ي��ة .وه��و م��ا يعني
ف��ع��ل��ي��ًا اس��ت��ب��ع��اد ف��رض��ي��ت��ي أن ي��ن��ت��خ��ب رئ��ي��س م���ن ه��ذا
الطرف أو ذاك .يبقى الرئيس التسوية .لكن للمرة األولى
لن تكون حظوظ التسوية مرتفعة ،يقول «التمديديون».
ألن األح������داث ف���ي س���وري���ا م��ت��س��ارع��ة ب��اع��ت��ق��اد ال��ط��رف�ين.
وألن غموضها ال يزال يلقي بهالة من األح�لام واألوه��ام

املتناقضة ل��دى فريقي الصراع في بيروت .أي بالعربي
الفصيح ،ال ي���زال ال��ف��ري��ق األول يعتقد أن ب��إم��ك��ان بشار
األس��د أن يحسم املعركة ،وأن يحسمها ف��ي فترة زمنية
ق��ص��ي��رة نسبيًا .وال ي���زال ال��ف��ري��ق ال��ث��ان��ي متيقنًا م��ن أن
ح��ل��ف��اءه ف���ي «أع������زاز وب���اق���ي ش��ري��ط��ه��ا امل���ح���رر» ق����ادرون
ع��ل��ى إس���ق���اط األس����د ف���ي وق���ت ق���ري���ب .أي أن ال��ف��ري��ق�ين ال
ي����زاالن م��ؤم��ن�ين بنصر وش��ي��ك ،ال ي��ح��ت��اج بالتأكيد إل��ى
ً
س��ت س���ن���وات .وأن ك�ل�ا منهما س��ي��ك��ون ق����ادرًا ب��ع��د وق��ت
قصير ،على حسم املعركة اللبنانية بعد تحقيق نصره
ال���س���وري ،وع��ل��ى ف���رض امل��ع��ادل��ة ال��ت��ي ي��ري��د ف��ي ب��ي��روت،
بعد أن يكون حليفه قد فرضها في الشام .فلماذا اإلقدام
ع��ل��ى خ��ط��وة م��ل��زم��ة ل��س��ت��ة أع������وام ،ع��ب��ر ان��ت��خ��اب رئ��ي��س
جديد للجمهورية؟ وملاذا االرتباط لوالية رئاسية كاملة
م��ن��ذ اآلن ،ط��امل��ا أن امل���وازي���ن س��ت��ن��ق��ل��ب مل��ص��ل��ح��ة ك���ل من
املتصارعني املتناقضني ،بعد اش��ه��ر أو سنة أو سنتني
كحد أقصى؟ هكذا يشرقط رقم «السنتني» ،ويبني عليه
«ال��ت��م��دي��دي��ون» أن ف��ك��رة امل��رح��ل��ة االن��ت��ق��ال��ي��ة ،ستترسخ
في أذه��ان طرفي الصراع ،على أنها مصلحة كل منهما،
وعلى أنها أفضل لكليهما من انتخاب رئيس جديد.
أم���ا ال��ف��رض��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ،ف��ه��ي ال���ف���راغ .أي ال ان��ت��خ��اب وال
تمديد .علما أن ال��ف��راغ يؤمن نظريًا حسابات املراهنني
على االنتصار الوشيك .ال ال��ت��زام برئيس لوالية كاملة،
وال حتى التزام بثلث والية ممددةُ .يترك القصر شاغرًا،
حتى إذا تحقق االنتصار املنشود في دمشقُ ،يستكمل
ف��ورًا بانتخاب رئيس يعكس م��وازي��ن��ه ف��ي ب��ي��روت .غير
ً
أن ع���ام�ل�ا آخ���ر ي��دخ��ل ف���ي ح��س��اب��ات ال���ف���راغ ،ك��م��ا يحلل
«ال��ت��م��دي��دي��ون» أن��ف��س��ه��م .وه���و أن ال���ف���راغ م��ف��ت��وح دوم���ًا
ً
على مجهولني اث��ن�ين :أوال اح��ت��م��ال ال��ص��دام والتفجير،
تمامًا كما حصل مع فراغي  1988و .2007وثانيًا احتمال
الذهاب بعد التفجير الناتج من الفراغ ،إلى تسوية أكبر
من انتخاب رئيس جديد ،لتبلغ إنتاج نظام جديد .تمامًا
أيضًا كما حصل مع فراغي وتفجيري  1988و ،2007بني
ال��ط��ائ��ف وال���دوح���ة .ل��ك��ن ،ي��س��ت��درك «ال��ت��م��دي��دي��ون» ،ه��ذه
امل��رة ما من ق��وة خارجية مهتمة برعايتنا .وال عاصمة
��راع
قريبة أو بعيدة مؤهلة لجمعنا .وال تصور واح��دًا ل ٍ
يضبط جنوننا أو مل��ش��روع ات��ف��اق وط��ن��ي ج��دي��د ،يعيد
ت��ل��م��ي��ع ك���ارث���ة م��ي��ث��اق��ن��ا ون��ف��اق��ن��ا .وه���و م���ا س��ي��ج��ع��ل كل
القوى الخارجية ،على تناقضها وتباينها ،تحول دون
وق��وع فراغنا الرئاسي الثالث ،وتضغط إلبقاء الرئاسة
م��ش��غ��ول��ة ال ش����اغ����رة .ه���ك���ذا ي��ص��ل «ال���ت���م���دي���دي���ون» إل��ى
أح��ادي��ة ره��ان��ه��م :ال انتخاب ممكنًا ،وال ف��راغ مسموحًا.
ماذا يبقى؟ التمديد مليشال سليمان .وهو سيتم بهدوء
وسالسة باعتقاد هؤالء ،بطلب خارجي على خلفية أن ال
ّ
مهتم بنا ،وبخضوع داخلي ،بني حسابات «أه��ون
أح��د
امليشالني» و«كلهن سنتني»!

علم
و خبر

ما قل
ودل
فوجئ بعض من
التقوا اللواء أشرف ريفي
أخيرًا ،بانتقاده الرئيس
سعد الحريري في جلسات
ضيقة .ومع أنهم لم
يستوضحوا من ريفي
سبب هذه االنتقادات،
ّ
رجحوا أن يكون ذلك عائد

اعتراف بالغريب

ّ
رحب عدد من املشايخ الدروز بوقوف «شيخي» العقل ناصر الدين الغريب
ونعيم حسن إل��ى ج��ان��ب النائب ول��ي��د جنبالط خ�لال استقباله التعازي
بوفاة والدته في املختارة قبل أيام؛ إذ ّ
فسر بعضهم األمر على أنه اعتراف
م��ن ج��ن��ب�لاط بشرعية ال��غ��ري��ب ،ب��ع��د أن ك���ان ي��رف��ض أي ت��ف��اه��م س��اب��ق مع
ال��ق��ي��ادات ال��درزي��ة األخ���رى ل�لاع��ت��راف بشرعيته ،للتوصل إل��ى تسوية في
مسألة توحيد مشيخة العقل.

تسويق مدفوع
يحاول رئيس مجلس إدارة مؤسسة عامة ُع نّي أخيرًا ،تلميع صورته أمام
ً
ال���رأي ال��ع��ام م��ن خ�لال وس��ائ��ل تتعدى املهنية ،عبر دفعه أم���واال لعدد من
املواقع اإلخبارية بهدف ترويج أخباره.

ممتعضون

إلى عدم دعم الحريري
لريفي في طرابلس؛ ألن
رئيس تيار املستقبل ال يزال
يفضل على املدير العام
السابق لألمن الداخلي
بعض الشخصيات للقيام
بمهمات معينة.

ت��ق��دم ث�لاث��ة م��ن أع��ض��اء جمعية «ل��ب��ن��ان��ن��ا» ال��ت��ي أس��س��ه��ا ال��ن��ائ��ب سامي
ّ
الجميل ،هم مارون ناكوزي وجان خوري ورالف جدعون ،باستقاالتهم إلى
األمانة العامة في حزب الكتائب ،على خلفية ما حصل خالل إجراء املشورة
الكتائبية في قسم الدكوانة الحزبي.

األمن يسبق الطالب
عدل عضو إقليم فتح في لبنان إدوار كتورة عن تنظيم النشاط الذي دعا
إليه أمس في عني الحلوة ،ويتضمن حضور مئات الطالب الفلسطينيني
من مخيمات لبنان لالنتشار رمزيًا في أنحاء املخيم وتنظيم السير فيه.
كتورة املحسوب على القيادي الفتحاوي املطرود محمد دح�لان ،عدل عن
نشاطه لليوم التالي بعد أن دعا إليه للمرة األولى يوم األحد قبل أن تقرر
الفصائل والقوى الفلسطينية نشر القوة األمنية للهدف ذاته .وتردد حينها
ً
ّ
أن أحد القياديني اإلسالميني حث القوى على استعجال القوة ،خجال من أن
«يسبقنا الطالب الصغار».

